กระทรวงมหาดไทย ๑
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

รายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑ ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
-------------------------------------ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน
1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
ที่

เรื่อง / สรุป
สาระสาคัญ
1 โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน (สนผ.สป.)
2 โครงการส่งเสริมวิถี
ชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (ปค.)
3 โครงการปลูกฝัง
สานึกรักสามัคคี
เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
(สนผ.สป.)

(รายงานโดย สานักกฎหมาย สป.)

ความเป็นมา

สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

-

-

-

ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข
-

-

-

-

-

โครงการสาคัญทีต่ ้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ใช้ระยะเวลายาวในการ
ดาเนินการ (Flagship
Project) เฉลี่ยประมาณ
๙,๐๐๐ คน/ปี เพื่อ
ติดตามประเมินและขยาย
ผลสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืน
ฝึกอบรมภาคปฏิบตั ิการ
จานวน ๑๐ รุ่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 โครงการฝึกอบรม
ภาคปฏิบตั ิการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ในอานาจหน้าที่
พนักงานฝ่าย
ปกครอง (Learning
by doing) (ปค.)
5 โครงการอานวยการ ๑) จัดหาระบบและ

กระทรวงมหาดไทย ๒
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)
ที่

เรื่อง / สรุป
สาระสาคัญ
บริหารการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชนใน
การออกหนังสือผ่าน
แดนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (EBorder Pass) (ปค.)

ความเป็นมา

สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข

อุปกรณ์การออกหนังสือ
ผ่านแดนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๒) จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการออก
หนังสือผ่านแดน
๓) ติดตั้งระบบโปรแกรม
ประยุกต์สาหรับบูรณา
การข้อมูลประชาชนและ
การบริการภาครัฐ
(Linkage Center)
๔) จัดหาเครื่องระบบ
บัตรคิวและระบบ
ประชาสัมพันธ์ออก
หนังสือผ่านแดน
๕) จัดหาเครื่องระบบ
ประเมินความพึงพอใจ
แบบอัตโนมัติ
๖) ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อ
เติมหรือก่อสร้างอาคาร
สนง.ออกหนังสือฯ

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รายงานโดย กพถ. สนผ.สป. )
- ไม่มีความเคลื่อนไหวในด้านนี้ -

๓. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รายงานโดย กพถ. สนผ.สป.)
ที่

เรื่อง

1 การประชุมหารือ
เพื่อเตรียมการจัดทา
แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ความเป็นมา

สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ประธานกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กาหนดประชุม
คณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง

แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
มท.
(กรม/
รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานใน
สป./กทม./เมืองพัทยา)
จัดทาข้อมูลตามแบบ
ประเด็นการพัฒนาและทิศ
ทางการดาเนินงานภายใต้
ร่างยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ

-

ปัญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
-

กระทรวงมหาดไทย ๓
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)
ที่

เรื่อง

ความเป็นมา

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ในวันพฤหัสบดีที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพื่อหารือ
และเตรียมการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ และขอความ
อนุเคราะห์ให้หน่วยงาน
จัดทาข้อมูลประเด็นการ
พัฒนาภาย ใต้ร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2 การประชุมหารือ
สานักงานคณะกรรมการ
เพื่อเตรียมการจัดทา พัฒนาการเศรษฐกิจและ
แผนแม่บทราย
สังคมแห่งชาติ (สศช.)
ประเด็นการพัฒนา กาหนดประชุม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการจัดทา
ชาติด้านการพัฒนา ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
และเสริมสร้าง
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มนุษย์
ระหว่างวันที่ 17-20
กรกฎาคม 2561 เวลา
13.00 น. ณ สศช.
เพื่อร่วมกันเตรียมการ
จัดทาแผนแม่บทราย
ประเด็นการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ไข

-

-

พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
และได้รายงานข้อมูล
แผนงาน/โครงการฯ ให้
สศช. ทราบ เรียบร้อยแล้ว

แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
มท. (กรม/รัฐวิสาหกิจ/
หน่วยงานใน สป./กทม./
เมืองพัทยา) เข้าร่วมประชุม
ในประเด็นที่เกีย่ วข้อง

กระทรวงมหาดไทย ๔
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

4. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รายงานโดย กพถ.สนผ.สป.)
ที่

เรื่อง

1 การจัดทาข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
ของหน่วยงาน ที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

2 การประชุมหารือ
แนวทางการ
เตรียมการจัดทา
แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

ความเป็นมา

สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.)
ขอความอนุเคราะห์
พิจารณาข้อมูลแผนงาน/
โครงการของหน่วยงาน ที่
มีเป้าหมายเชื่อมโยงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
รวมทั้งให้ความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรือปรับแก้ไข
แผนงานโครงการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติดังกล่าว
คณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
กาหนดประชุม
คณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ
ในวันอังคารที่ ๓
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา
๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๑๐ ชั้น ๒ ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพื่อหารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเด็นการพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่นและรับ
ฟังแนวทางการจัดเตรียม
แผนแม่บทยุทธศาสตร์

แจ้ง กรม/รัฐวิสาหกิจ/
หน่วยงานใน สป. จัดทา
ข้อมูลแผนงาน/โครงการ
ของหน่วยงานที่มีเป้าหมาย
เชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม และได้
รายงานข้อมูลแผนงาน/
โครงการฯ ให้ สศช. ทราบ
เรียบร้อยแล้ว

-

ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข
-

แจ้ง สถ. เข้าร่วมหารือ
เรียบร้อยแล้ว

-

-

กระทรวงมหาดไทย ๕
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)
ที่

เรื่อง

ความเป็นมา

ชาติฯ ในประเด็นดังกล่าว
3 ขอหารือประเด็น
คณะกรรมการจัดทา
การเตรียมการจัดทา ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
แผนแม่บท
สร้างโอกาสและความ
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน เสมอภาคทางสังคม
การสร้างโอกาสและ นาโดยนายเอ็นนู ซื่อ
ความเสมอภาคทาง สุวรรณ ประธาน
สังคม
กรรมการ และคณะ ขอ
เข้าพบรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อ
หารือประเด็นการ
เตรียมการจัดทาแผน
แม่บทในเรื่องการ
กระจายศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี การสร้าง
หลักประกันทางสังคม
การเตรียมการรองรับ
สังคมสูงวัย ตลอดจนการ
เพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
สาหรับเป็นข้อมูลให้คณะ
กรรมการฯ ในการจัดทา
แผนแม่บทยุทธศาสตร์
ชาติ โดยมีประเด็นหารือ
ดังนี้
๑) ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
๒) การกระจายการถือ
ครองที่ดินและการเข้าถึง
ทรัพยากร
๓) การสร้างหลักประกัน
ทางสังคม
๔) การเตรียมรองรับ
สังคมสูงวัย
๕) การกาหนดจังหวัด

สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
มท. (กรม/รัฐวิสาหกิจ/
กทม./เมืองพัทยา/
สบจ.สป.) จัดเตรียมข้อมูล
ตามประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อเป็นข้อมูลในการหารือ
ดังกล่าวและแจ้งประสาน
ป.ย.ป. มท. จัดเตรียมข้อมูล
ในประเด็นที่เกีย่ วข้อง และ
เข้าร่วมหารือด้วยเนื่องจาก
เป็นหน่วยงานหลักที่
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทในภาพรวม
ของ มท.

สิ่งที่จะดาเนินการ
อยู่ระหว่าง รมว.
มท. พิจารณา
กาหนดวัน เวลา
ในการเข้าพบ

ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข
-

กระทรวงมหาดไทย ๖
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)
ที่

เรื่อง

ความเป็นมา

สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข

หลักที่จะเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญ
๖) การเสริมสร้างพลัง
สังคม
๗) การสนับสนุนการ
พัฒนาบนฐานทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรมของ
กลุ่มชน
๘) การเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่น

๕. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รายงานโดย ยผ. / กสม.สนผ.สป.)
- ไม่มีความเคลื่อนไหวในด้านนี้ -

๖. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รายงานโดย กพร.สป.)
- ไม่มีความเคลื่อนไหวในด้านนี้ -

การปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน
1. การปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง

(รายงานโดย สานักกฎหมาย สป.)

ที่

เรื่อง / สรุป
สาระสาคัญ

ความเป็นมา

สิ่งที่ได้ดาเนินการไป
แล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

1

โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน (สนผ.สป.)
โครงการส่งเสริมวิถี
ชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (ปค.)
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงและ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒

3

กระทรวงมหาดไทย ๗
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่

4

5

6

7

เรื่อง / สรุป
สาระสาคัญ

ความเป็นมา

สิ่งที่ได้ดาเนินการไป
แล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

-

-

-

-

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น
ตรวจสอบการ
บริหารงาน อปท.

-

-

-

โครงการสาคัญที่
ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ใช้
ระยะเวลายาวใน
การดาเนินการ
(Flagship
Project) เฉลี่ย
ประมาณ ๙,๐๐๐
คน/ปี เพื่อติดตาม
ประเมินและ
ขยายผลสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน
โครงการรังวัดและ จานวนแปลงที่ดิน
ตรวจสอบหนังสือ
ของรัฐที่ได้รับการ
สาคัญสาหรับที่
รังวัดเพื่อออกและ
หลวงและควบคุม
ตรวจสอบหนังสือ
คุ้มครองที่ดินของรัฐ สาคัญสาหรับที่
(ทด.)
หลวง ๔,๕๐๐

-

-

-

-

-

-

ขับเคลื่อน
แผนพัฒนาพื้นที่ใน
ระดับอาเภอ (ปค.)
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
จัดทาแผนพัฒนา
หมู่บ้านให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) (ปค.)
โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมภาค
ประชาชนในการ
บริหารงานและ
ตรวจสอบการ
ดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(สถ.)
โครงการปลูกฝัง
สานึกรักสามัคคี
เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
(สนผ.สป.)

กระทรวงมหาดไทย ๘
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่

เรื่อง / สรุป
สาระสาคัญ

ความเป็นมา

แปลง
8 แผนงานที่ดินของรัฐ จานวนแปลงที่ดิน
ที่จัดให้แก่ประชาชน ที่ประชาชนได้รบั
ที่ยากจน (ทด.)
การจัดที่ดินทากิน
และที่อยู่อาศัย
9 การจัดทาประมวล จัดทาร่างประมวล
กฎหมายองค์กร
กฎหมาย อปท.
ปกครองส่วนท้องถิ่น และร่าง พ.ร.บ.
และ พ.ร.บ. ให้ใช้
ให้ใช้ประมวล
ประมวลกฎหมาย
กฎหมายท้องถิ่น
ท้องถิ่น พ.ศ. ...
พ.ศ. ... ให้
(สถ.)
สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ตาม
รัฐธรรมนูญ ฉบับ
ปัจจุบัน มาตรา
๗๗
10 การจัดทาและ
เผยแพร่มาตรฐาน
กลางการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
(สถ.)
11 การจัดทาระเบียบ
มท. ว่าด้วยการ
จัดตั้งและ
ดาเนินงานกรรมการ
ชุมชนในเทศบาล
(สถ.)
12 โครงการสร้างการ
เรียนรู้การปกครอง
ท้องถิ่นสาหรับ
บุคคลทั่วไปผ่าน
ระบบ e-learning
(สถ.)
13 โครงการประเมิน
อปท. ได้รับการ
ประสิทธิภาพของ
พัฒนาแก้ไข
องค์กรปกครองส่วน ปรับปรุงมี

สิ่งที่ได้ดาเนินการไป
แล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กระทรวงมหาดไทย ๙
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่

เรื่อง / สรุป
สาระสาคัญ

ความเป็นมา

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ท้องถิ่น(Local
Performance
Assessment :
LPA) (สถ.)
14

15

16

17

18

19

ประสิทธิภาพ
ประเมิน
ประสิทธิภาพของ
อปท. จานวน
๗,๘๕๑ แห่ง
การส่งเสริมและ
ส่งเสริม อปท. ให้
พัฒนาศูนย์ข้อมูล
พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กร ข่าวสารให้
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน
(สถ.)
สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์
ได้
การปรับปรุง
ระเบียบ มท. ว่าด้วย
การจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(สถ.)
โครงการจัดทา
ระเบียบ มท. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายการจัด
ประชุมประชาคม
ท้องถิ่น (สถ.)
โครงการจัดทาและ
เผยแพร่แนวทางการ
ประชุมประชาคม
ท้องถิ่น (สถ.)
การสนับสนุนการ
ดาเนินการในส่วน
จัดทากฎหมายว่า
ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ด้วยการเลือกตั้ง
สนับสนุนให้มีการ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ออกกฎหมาย
และผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ปี (สถ.)
การรณรงค์เกี่ยวกับ ดาเนินการเพื่อให้
การเลือกตั้งท้องถิ่น กระบวนการ
เพื่อให้ได้ผมู้ ีความรู้ เลือกตั้งท้องถิ่น
ความสามารถ
ทั้งประเทศได้

สิ่งที่ได้ดาเนินการไป
แล้ว

กระทรวงมหาดไทย ๑๐
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่

เรื่อง / สรุป
สาระสาคัญ

ความเป็นมา

สิ่งที่ได้ดาเนินการไป
แล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

-

-

-

ซื่อสัตย์สุจริต (สถ.)

คนดีมี
ความสามารถ
20 โครงการประกวด
ได้รับผลการ
องค์กรปกครองส่วน คัดเลือก อปท.
ท้องถิ่นดีเด่นด้าน
ดีเด่น
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
เพื่อรับรางวัล
“ธรรมรัฐท้องถิ่น”
(สถ.)

2. การปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

(รายงานโดย ก.พ.ร.สป.)

ที่

เรื่อง / สรุป /
สาระสาคัญ

ความเป็นมา

สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

1

- โครงการจัดทา
แผนปฏิรปู องค์การ
ของกระทรวง
มหาดไทย และแผน
ปฏิรูปองค์การของ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ระยะ 3
ปี (พ.ศ. 2562 –
2564)
- สป.มท. ได้ดาเนิน
โครงการจัดทาแผน
ปฏิรูปองค์การของ
มท. และแผนปฏิรปู
องค์การของ สป.
มท. ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2562 –
2564) เพื่อจัดทา
ข้อเสนอการ

รัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์
โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้
กาหนดนโยบาย
ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาประเทศ
ไปสู่ประเทศไทย
4.0 และเพื่อ
รองรับนโยบาย
ดังกล่าว ระบบ
ราชการต้องมีการ
ปรับบทบาทเพื่อ
ปฏิรูปไปสูร่ ะบบ
ราชการ 4.0 โดย
ทุกส่วนราชการ
ต้องปรับเปลีย่ น

- คณะทางานขับเคลื่อนการ
จัดทาแผนปฏิรูปองค์การของ
มท. และ สป.มท. ดาเนินการ
จัดทา (ร่าง) แผนปฏิรูป
องค์การของ มท. และ สป.
มท. โดยดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจ
ของกระทรวงมหาดไทยกับ
นโยบายที่สาคัญของประเทศ
รวมถึงสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
การทางานของกระทรวง ขีด
ความสามารถของกระทรวง
ในด้านต่างๆ และการ
วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และ
ภารกิจของกระทรวงใน
อนาคต
2. ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจ
หลักและภารกิจรองใน

- คณะทางานขับเคลื่อน
การจัดทาแผนปฏิรูป
องค์การของ มท. และ
สป.มท. ดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิรูป
องค์การของ มท. และ
สป.มท. ฉบับสมบูรณ์
และแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) พร้อม
ทั้งจัดทาข้อเสนอ
แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิรูปองค์การระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะ
ยาว ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ

- สานักงาน ก.พ.ร.
มีการปรับเปลีย่ น
แนวทางการจัดทา
แผนปฏิรปู ฯ และ
กรอบเวลา ทาให้
ต้องมีการปรับแนว
ทางการจัดทาแผน
ปฏิรูปตามที่
สานักงาน ก.พ.ร.
กาหนด

กระทรวงมหาดไทย ๑๑
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่

เรื่อง / สรุป /
สาระสาคัญ

ความเป็นมา

สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

เปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวมของ มท.
ด้านการปรับปรุง
โครงสร้าง
กระบวนการ ด้าน
กฎหมาย และด้าน
บุคลากร

แนวคิดและวิธีการ
ทางานใหม่เพื่อ
พลิกโฉม
(Transform) ให้
สามารถเป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจ
และเป็นที่พึ่งของ
ประชาชนได้อย่าง
แท้จริง
นายกรัฐมนตรีจึง
ได้มีบญ
ั ชาในการ
ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการระดับ
กระทรวงหรือ
เทียบเท่า ครั้งที่
4/2560 เมื่อ
วันที่ 29
มิถุนายน 2560
ให้หน่วยงาน
ภาครัฐดาเนินการ
ปฏิรูปองค์กรเพื่อ
พัฒนาไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0โดย
ทุกส่วนราชการ
ต้องพิจารณา
เร่งรัดการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปองค์การ
ด้านโครงสร้าง/
กระบวนการ
ทางาน ด้าน
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมถึง
ด้านบุคลากร ให้
เป็นระบบราชการ
ที่เปิดกว้างและ

ปัจจุบันของส่วนราชการ
ระดับกรมในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
3. จัดทาข้อเสนอแนะการ
เปลี่ยนแปลงในภาพรวมของ
กระทรวง ด้านการปรับปรุง
โครงสร้าง ด้านกระบวนการ
ด้านกฎหมาย และด้าน
บุคลากร สรุปได้ ดังนี้
ด้านโครงสร้าง : 1) กาหนด
ภารกิจ บทบาทของ
หน่วยงานสาคัญให้ชัดเจน
และจัดตั้งเป็นส่วนราชการ
ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ
2) เพิ่มความเข้มแข็งด้าน
เครือข่ายการทางานทุกระดับ
พร้อมเป็นหน่วยงานหลัก
เชื่อมโยงนโยบายสู่พื้นที่
ด้านกระบวนงาน: 1) พัฒนา
บริการทุกด้านให้สะดวก
รวดเร็ว เป็นที่พึ่งของ
ประชาชน (การทางานผ่าน
Mobile Application)
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
และใช้ประกอบการตัดสินใจ
3) ปรับปรุงระบบการจัดทา
แผน กาหนดให้แผนมีห้วง
เวลาสอดคล้องสัมพันธ์กัน
การบูรณาการแผนในระดับ
พื้นที่ One Plan การบูรณา
การทางาน และรายงานผล
แบบ One report วางระบบ
การทางานบน Digital
Platform เดียวกัน เพิ่ม

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

กระทรวงมหาดไทย ๑๒
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่

2

เรื่อง / สรุป /
สาระสาคัญ

ความเป็นมา

เชื่อมโยงกัน ยึด
ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และมี
ขีดสมรรถนะสูง
และทันสมัย
นอกจากนี้
สานักงาน ก.พ.ร.
ยังได้กาหนดให้
การดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิรูป
องค์การ เป็นหนึ่ง
ในตัวชี้วัดของส่วน
ราชการตามแนว
ทางการประเมิน
ส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริ าชการ
(มาตรา 44)
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561 เพื่อให้
ส่วนราชการมี
กรอบและทิศ
ทางการขับเคลื่อน
การปฏิรปู องค์การ
ให้เป็นไปตาม
นโยบายรัฐบาลใน
การปฏิรปู ระบบ
ราชการ 4.0
- โครงการจังหวัด
การบริหาร
พันธุ์ใหม่
ราชการจังหวัดใน
- เป็นการออกแบบ ปัจจุบันกาลัง
กลไกการบริหาร
เผชิญกับปัจจัย
ราชการส่วนภูมิภาค หลากหลาย
ให้มีความยืดหยุ่น
ประการ ทีส่ ่งผล

สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

ความรวดเร็ว และลดการใช้
เอกสาร
ด้านกฎหมาย: ทบทวน
กฎหมายให้ทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน
ด้านบุคลากร: 1) เพิ่ม
แผนการพัฒนาสายอาชีพ
(Career Development
Plan)
2) จัดทาแผนการฝึกอบรม
และพัฒนาตามความจาเป็น
(Training Need) เพื่อ
สนับสนุนการทางาน
3) พัฒนาหลักสูตรอบรม
เฉพาะตาแหน่ง เช่น
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด
4) พัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าเพื่อดึงดูดผูม้ ี
ความรู้ความสามารถสูงเข้า
มาสู่กระบวนการสรรหา

เริ่มดาเนินการ ตุลาคม
2561

ตั้งคณะทางานจังหวัด
พันธุ์ใหม่ และศึกษา
รวบรวมสภาพปัญหา/
ศักยภาพของจังหวัด
ในช่วงไตรมาส 1 ของ
ปีงบประมาณ 2562

ยังไม่มีแหล่ง
งบประมาณ

กระทรวงมหาดไทย ๑๓
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่

เรื่อง / สรุป /
สาระสาคัญ

ความเป็นมา

คล่องตัว ทั้งในมิติ
ของงาน งบ ระบบ
คนเพื่อให้สามารถ
สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาสาคัญตาม
บริบทของแต่ละ
จังหวัดได้อย่าง
สาเร็จลุล่วง รวดเร็ว
ทันเวลา ร่วมกับการ
ใช้กลไกการบูรณา
การความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนใน
รูปแบบของประชา
รัฐ และใช้ศักยภาพ
ความรู้ความสามารถ
ของทรัพยากรบุคคล
ในพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ร่วมกับการมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่มี
สมรรถนะสูง ซึ่งเป็น
เงื่อนไขสาคัญที่
จาเป็นในการ
ขับเคลื่อนจังหวัด
พันธุ์ใหม่ ให้สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เป็น
ความสาคัญเร่งด่วน
ตามความต้องการ
ของประชาชนใน
พื้นที่ให้สาเร็จลุล่วง
ไปได้ หากประสบ
ความสาเร็จสามารถ
นากลไกการบริหาร
ดังกล่าวไปขยายผล
ในจังหวัดอื่นๆ
ต่อไป

ต่อแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ
การเมือง สังคม
และรวมถึงการ
บริหารราชการที่
จาเป็นจะต้อง
ปรับตัว
(Transformation
Organization)
เพื่อไปสู่การเป็น
ภาครัฐที่มี
สมรรถนะสูง
(Smart and
High
Performance
Government)
ให้สามารถรับมือ
กับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในยุค
ดิจิทัล และ
สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติให้
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กาหนด

สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

กระทรวงมหาดไทย ๑๔
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่

เรื่อง / สรุป /
สาระสาคัญ

3

- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ยกระดับการ
ให้บริการของศูนย์
ดารงธรรมไปสู่
มาตรฐานการ
ให้บริการศูนย์
ราชการสะดวก
(GECC) งบประมาณ
พ.ศ. 2562 2564
- เป็นการพัฒนา
และยกระดับการ
ให้บริการของ
ศูนย์บริการร่วมหรือ
ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดเป้าหมายให้
เข้าสู่มาตรฐานการ
เป็นศูนย์ราชการ
สะดวก เพื่อสร้าง
ต้นแบบศูนย์ราชการ
สะดวกทีไ่ ด้รับรอง
มาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน
และขยายลการ
ให้บริการไปถึงการ
ให้บริการผ่าน
ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
อานวยความสะดวก
และให้บริการ
ประชาชน

ความเป็นมา

สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

ตามกฎหมายและ เริ่มดาเนินการ ปี 2562
นโยบายรัฐบาล ที่
กาหนดให้ภาครัฐ
ต้องอานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน จึงได้
จัดทาโครงการ
เพื่อการให้บริการ
ของภาครัฐเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สะดวก รวดเร็ว
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน และ
ยกระดับการ
ให้บริการของศูนย์
ดารงธรรมไปสู่
มาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก
(GECC)เพื่อสร้าง
ต้นแบบศูนย์
ราชการสะดวกที่
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการ
ให้บริการ
ประชาชน และ
ขยายผลการ
ให้บริการให้
ครอบคลุมงานอื่น
ๆ ตามความ
ต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่

สิ่งที่จะดาเนินการ
ยกระดับศูนย์ดารง
ธรรมสู่มาตรฐานการ
เป็นศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC)

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข
ยังไม่มีงบประมาณ

กระทรวงมหาดไทย ๑๕
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

3. การปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
ที่

เรื่อง / สรุป /
สาระสาคัญ

1

แผนการทบทวน
กฎหมายหรือกฎ ที่
กฎหมายทีล่ ้าสมัย
หรือสร้างภาระแก่
ประชาชน(สกม.สป.)

2

3

4

ความเป็นมา

จัดทาแผนปฏิบัติ
การทบทวน
กฎหมายหรือกฎ
ที่ล้าสมัยหรือ
สร้างภาระแก่
ประชาชน
โครงการจัดทา
ปรับปรุงแก้ไข
แผนพัฒนากฎหมาย กฎหมายให้มี
ที่เกี่ยวข้องกับ
ความทันสมัย
องค์กรปกครองส่วน เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น ให้ทันสมัย สถานการณ์ของ
และเหมาะสมกับ
องค์กรปกครอง
สถานการณ์ (สถ.) ส่วนท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน
การรับฟังความ
ปรับปรุงแก้ไข
คิดเห็นในการจัดทา กฎหมายให้มี
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง ความทันสมัย
กับองค์กรปกครอง เหมาะสมกับ
ส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์ของ
(สถ.)
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน
โครงการเสริมสร้าง ปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการเรียนรู้ กฎหมายให้มี
และตรวจติดตาม
ความทันสมัย
ปัญหาอุปสรรคใน เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานตาม สถานการณ์ของ
กฎหมายและ
องค์กรปกครอง
ระเบียบกระทรวง
ส่วนท้องถิ่นใน
มหาดไทย ร่วมกับ ปัจจุบัน
คณะกรรมการ
พิจารณาร่าง
กฎหมายของ มท.
(สถ.)

(รายงานโดย สานักกฎหมาย สป.)
สิ่งที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

จัดทาข้อมูลเพื่อสอบถาม
ส่วนราชการที่เกีย่ วข้องเพื่อ
จัดทาแผนฯ

สอบถามส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแผน
ฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กระทรวงมหาดไทย ๑๖
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่

เรื่อง / สรุป /
สาระสาคัญ

ความเป็นมา

สิ่งที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

5

โครงการสร้างเสริม
และพัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถ.)

ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายให้มี
ความทันสมัย
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

การทบทวน
กฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่หมด
ความจาเป็น หรือไม่
สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานของการ
ประปานครหลวง
(กปน.)
7 โครงการสนับสนุน
การบริหารงานและ
การบังคับใช้
กฎหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถ.)
8 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพและ
สร้างขีด
ความสามารถในการ
ตราข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้ถูกต้อง
(สถ.)
9 ร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ....
(ยผ.)
10 โครงการแผนนิติ
บัญญัติและ
แผนพัฒนากฎหมาย
(ปค.)

กระทรวงมหาดไทย ๑๗
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่

เรื่อง / สรุป /
สาระสาคัญ

11 การพิจารณาร่าง
กฎหมายและข้อ
หารือทางข้อ
กฎหมาย (สกม.สป.)

ความเป็นมา

มีคณะกรรมการ
ทาหน้าที่
กลั่นกรองร่าง
กฎหมายของ
กระทรวง กากับ
ดูแล การปฏิรูป
ของกระทรวงใน
ส่วนที่ต้องมี
กฎหมาย รองรับ
ตลอดจนพิจารณา
ปรับปรุง หรือ
ยกเลิกกฎหมายที่
ล้าสมัยหรือ สร้าง
ภาระแก่
ประชาชน
12 จัดทาฐานข้อมูล
จัดทาและพัฒนา
กฎหมาย เพื่อ
ฐานข้อมูล
เผยแพร่ฐานข้อมูล กฎหมาย เพื่อ
กฎหมายคา
เผยแพร่ข้อมูล
พิพากษา คาวินิจฉัย กฎหมายคา
หรือการตีความ
พิพากษา คา
กฎหมาย หรือกฎให้ วินิจฉัย หรือการ
ประชาชนเข้าถึง
ตีความฎหมาย
โดยสะดวก (สก
หรือกฎให้
ม.สป.)
ประชาชนเข้าถึง
โดยสะดวก
13 โครงการการจัดทา
ฐานข้อมูลกฎหมาย
ที่อยู่ความ
รับผิดชอบของ
กรมการปกครอง
(ปค.)
14 โครงการจัดทา
ปรับปรุงแก้ไข
ฐานข้อมูลกฎหมาย กฎหมายให้มี
ขององค์กรปกครอง ความทันสมัย
ส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เหมาะสมกับ

สิ่งที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

๑) คาสั่ง มท. ที่ ๑๓/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘
๒) จัดประชุมทุกวันพุธ

-

-

กรอกข้อมูลในตารางเพื่อ
จัดทาฐานข้อมูล
กฎหมาย

-

-

-

-

-

-

-

ออกแบบตารางเพื่อจัดทา
ฐานข้อมูลกฎหมาย

กระทรวงมหาดไทย ๑๘
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่

เรื่อง / สรุป /
สาระสาคัญ

ความเป็นมา

เผยแพร่ให้
สถานการณ์ของ
ประชาชนเข้าถึงง่าย องค์กรปกครอง
(สถ.)
ส่วนท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน
15 โครงการฝึกอบรม ฝึกอบรม
ภาคปฏิบตั ิการ
ภาคปฏิบตั ิการ
ป้องกันและ
จานวน ๑๐ รุ่น
ปราบปรามการค้า
มนุษย์และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ในอานาจหน้าที่
พนักงานฝ่าย
ปกครอง (Learning
by doing) (ปค.)
16 โครงการอานวยการ ๑) จัดหาระบบ
บริหารการเพิ่ม
และอุปกรณ์การ
ประสิทธิภาพในการ ออกหนังสือผ่าน
บริการประชาชนใน แดนด้วยระบบ
การออกหนังสือผ่าน อิเล็กทรอนิกส์
แดนด้วยระบบ
๒) จัดซื้อวัสดุและ
อิเล็กทรอนิกส์ (E- อุปกรณ์ที่ใช้ใน
Border Pass) (ปค.) การออกหนังสือ
ผ่านแดน
๓) ติดตั้งระบบ
โปรแกรม
ประยุกต์สาหรับ
บูรณาการข้อมูล
ประชาชนและ
การบริการภาครัฐ
(Linkage
Center)
๔) จัดหาเครื่อง
ระบบบัตรคิวและ
ระบบ
ประชาสัมพันธ์
ออกหนังสือผ่าน

สิ่งที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

-

-

-

-

-

-

กระทรวงมหาดไทย ๑๙
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่

เรื่อง / สรุป /
สาระสาคัญ

17 โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและ
โปรแกรมประยุกต์
ของกองส่งเสริม
องค์กรศาสนา
อิสลามและกิจการ
ฮัจย์ (ปค.)
18 โครงการจัดทา
ระบบการให้บริการ
ประชาชนของกรม
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(สถ.)

ความเป็นมา

สิ่งที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

แดน
๕) จัดหาเครื่อง
ระบบประเมิน
ความพึงพอใจ
แบบอัตโนมัติ
๖) ปรับปรุง
ซ่อมแซม ต่อเติม
หรือก่อสร้าง
อาคารสนง.ออก
หนังสือฯ
-

-

-

-

-

-

-

-

๔. การปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม (รายงานโดย สานักกฎหมาย สป.)
ที่

เรื่อง/สรุป/
สาระสาคัญ

ความเป็นมา

สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

1

พัฒนาระบบงานรับ
และติดตามเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดไปยังศูนย์

-

-

สิ่งที่จะดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค
และแนวทาง
แก้ไข
-

-

กระทรวงมหาดไทย ๒๐
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่

2

3

4

5

เรื่อง/สรุป/
สาระสาคัญ

ความเป็นมา

สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ดารงธรรมอาเภอ
(สตร.สป.)
โครงการพัฒนา
ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ของการขับเคลื่อน
ภารกิจศูนย์ดารง
ธรรมอาเภอเชิงรุก
(ปค.)
โครงการประเมิน
ความเสีย่ งและกากับ
ดูแลในชั้นปล่อย
ชั่วคราวของศาล
ยุติธรรม (ปค.)
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อ
พัฒนาการให้บริการ
สู่ระบบ e-DOPA
License (ปค.)
โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ของสถาน
ประกอบการที่มี
ผลกระทบต่อสังคม
เพื่อรองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานใน
กระบวนการ
ยุติธรรม (ปค.)

๕. การปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
- ไม่มีความเคลื่อนไหวในด้านนี้ –

สิ่งที่จะดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค
และแนวทาง
แก้ไข

กระทรวงมหาดไทย ๒๑
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

๖. การปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
- ไม่มีความเคลื่อนไหวในด้านนี้ –

๗. การปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (รายงานโดย ยผ. / กสม.สนผ.สป.)
ที่ เรื่อง / สาระสาคัญ

ความเป็นมา

สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

1 ด้านทรัพยากรน้า
(การบริหารเชิงพื้นที่
/ การบริหารการใช้
ประโยชน์ที่ดิน)

ตามประกาศแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ลงวันที่ 6
เมษายน 2561
กาหนดให้กรมฯ
ดาเนินการโครงการวาง
และจัดทาผังบรรเทา
อุทกภัยลุ่มน้า

- ยผ. ได้ดาเนินการศึกษา
ผังลุ่มน้าแล้ว จานวน ๕ ลุ่ม
น้า ได้แก่ สะแกกรัง แม่
กลอง ปราจีนบุรี โตนเล
สาป ชายฝั่งทะเลตะวันออก

สิ่งที่จะดาเนินการ

นาผลการศึกษาที่
ได้เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดพื้นที่
ทางน้าหลาก
- ยผ. อยู่ระหว่างดาเนินการ (Floodway)
จัดทาผังลุม่ น้า จานวน ๒๐ พร้อมมาตรการ
ลุ่มน้า ได้แก่ ตาปี ชายฝั่ง ด้านผังเมือง เพื่อ
ทะเลประจวบคีรีขันธ์
ควบคุมการใช้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ประโยชน์ที่ดิน
ทะเลสาบสงขลา เพชรบุรี และรักษาทางน้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปัตตานี หลาก ไม่ให้มีสิ่ง
ท่าจีน เจ้าพระยา บางปะ ปลูกสร้างกีดขวาง
กง ปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก เพื่อให้สามารถ
กก โขง สาละวิน ชี มูล
ระบายน้าได้อย่าง
รวดเร็ว
2. ออกประกาศ
กระทรวง โดยใช้
พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522
หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเพื่อควบคุม
การก่อสร้างอาคาร
ที่กีดขวางทางน้า
๓. หน่วยงานต่างๆ
นาข้อมูลที่ได้ไปใช้
ร่วมกันในการ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานที่กีด
ขวางทางระบายน้า
รวมถึงปรับปรุง

ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข
-

กระทรวงมหาดไทย ๒๒
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)
ที่ เรื่อง / สาระสาคัญ

2 ด้านทรัพยากรน้า
(ระบบเส้นทางน้า)

ความเป็นมา

สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข

ระบบการระบาย
น้าในพื้นที่และ
พื้นที่รับน้าอย่าง
เป็นระบบและ
สัมพันธ์กัน
๔. ออกประกาศ
กระทรวงโดยใช้
พ.ร.บ.การขุดดิน
และถมดิน พ.ศ.
2543 เพื่อ
ควบคุมการถมดิน
ในพื้นที่ทางน้า
หลาก กีดขวางทิศ
ทางการไหลของน้า
๕. นาข้อมูลทีไ่ ด้ไป
ใช้ในการปรับปรุง
ผังเมืองรวมจังหวัด
ตาม พ.ร.บ.การผัง
เมือง พ.ศ.2518
เพื่อรักษาระบบ
การระบายน้า
ระหว่างจังหวัด
6. การนาผล
การศึกษาจากผัง
นโยบายและ
บรรเทาอุทกภัยลุ่ม
น้ามาเป็นข้อมูล
ประกอบการวาง
แผนการจัดทา
ระบบป้องกันน้า
ท่วมในพื้นที่ชุมชน
และพื้นที่เสีย่ งภัย
จากการเกิด
อุทกภัยน้าท่วม
๗. จัดทาแผนที่
เสี่ยงภัยน้าท่วม
ตามประกาศแผนการ
- ยผ. ได้ดาเนินการศึกษา นาผลทีไ่ ด้จาก
ปฏิรูปประเทศ ลงวันที่ 6 ผังลุ่มน้าแล้วเสร็จจานวน ๕ การศึกษาไป

กระทรวงมหาดไทย ๒๓
รายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ครัง้ ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)
ที่ เรื่อง / สาระสาคัญ

ความเป็นมา
เมษายน 2561
กาหนดให้ ยผ.
ดาเนินการโครงการ ดังนี้
๑) โครงการจัดทาแผนที่
เส้นทางน้าในลุ่มน้า
๒) โครงการวางและ
จัดทาผังระบบป้องกันน้า
ท่วมและผังระบบระบาย
น้า
๓) โครงการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศของ
เส้นทางน้าให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

สิ่งที่จะดาเนินการ

ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข

ลุ่มน้า ได้แก่ สะแกกรัง แม่ ดาเนินการจัดทา
กลอง ปราจีนบุรี โตนเล
แผนที่ โดย
สาป ชายฝั่งทะเลตะวันออก - ปี 2561
ดาเนินการประชุม
- ยผ. อยู่ระหว่างดาเนินการ ร่วมกับ ดร.รอยล
จัดทาผังลุม่ น้า จานวน ๒๐ จิตรดอน
ลุ่มน้า ได้แก่ ตาปี ชายฝั่ง - ปี 2562 จัดทา
ทะเลประจวบคีรีขันธ์
แผนที่เส้นทางน้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
จานวน 2 ลุ่มน้า
ทะเลสาบสงขลา เพชรบุรี - ปี 2563 จัดทา
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปัตตานี แผนที่เส้นทางน้า
ท่าจีน เจ้าพระยา บางปะ 12 ลุ่มน้า
กง ปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก - ปี 2564 จัดทา
กก โขง สาละวิน ชี มูล
แผนที่เส้นทางน้า
11 ลุ่มน้า

๘. การปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข
- ไม่มีความเคลื่อนไหวในด้านนี้ –

๙. การปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศ
- ไม่มีความเคลื่อนไหวในด้านนี้ –

๑๐. การปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม
- ไม่มีความเคลื่อนไหวในด้านนี้ –

๑๑. การปฏิรูปประเทศ ด้านอื่นๆ
๑๑.๑ การปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ไม่มีความเคลื่อนไหวในด้านนี้ –

๑๑.๒ การปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน
- ไม่มีความเคลื่อนไหวในด้านนี้ –

(๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)

